
 
 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

м. Арциз 

 

17 березня 2022 року                                                                  №35 /2022-мр 
 

Про скликання позачергового пленарного засiдання 

  двадцять шостої сесiї міської ради VIIІ скликання 

 

 Керуючись  пунктом 8 частини 4 статті 42, пунктом 10 статті 46 

Закону України «Про мiсцеве самоврядування  в Українi», Указом 

Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення 
воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 

2022 року №2102-IX,  пунктом 4 статті 10 Регламенту Арцизької міської 

ради, затвердженого рішенням Арцизької міської ради від 24 грудня 2020 

року №65-VIII   
1. Скликати позачергове пленарне засідання  двадцять шостої сесiї 

Арцизької міської ради  VIIІ  скликання 18 березня  2022 року о 10.00  (за 

адресою: м. Арциз, вул.Соборна, 46, мала зала засідань). 
2. Рекомендувати для розгляду на  двадцять шостій    сесiї  міської ради  

VIIІ скликання  питання згідно порядку денного (додається). 

3. Депутати міської ради, які не можуть взяти участь у роботі сесії 

очно, можуть долучитись до участі у її роботі в режимі відеоконференції. 
4. Відділу інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення вирішити питання з організації проведення пленарного 

засідання в режимі відеоконференції. 
5. Дане розпорядження  з додатком опублікувати на сайті міської ради. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Арцизький міський голова                                       Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ  
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Додаток  

                                                                 до розпорядження міського голови 

                                                                  від 17 березня  2022 року 

 №35/2022-мр  
 

   Порядок денний 

позачергового пленарного засідання  двадцять шостої сесії 

Арцизької міської ради VIII скликання  
 

1. Про резервування земельних ділянок для осіб, які безпосередньо брали 
участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів 

національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

проти України 
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 

 

2. Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 17 вересня 

2021 року №792-VIII «Про затвердження переліку земельних ділянок 

комунальної власності Арцизької міської територіальної громади, право 

оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах ( у формі 
аукціону) окремими лотами»   
Доповідач: Тетяна ХАРЧЕНКО – начальник відділу комунальної власності, 

земельних відносин та екологічних питань 

 

3. Про внесення змін до рішення Арцизької міської ради від 18 лютого 

2022 року №1222-VIII « Про затвердження  програми про  надання  
матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки» 
Доповідач: Олександр СТЕПАНЕНКО – директор комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг»  

 

4. Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської 

 ради від 24 грудня 2021 року № 1126 –VІІІ «Про  бюджет Арцизької 
міської  територіальної громади  на 2022 рік» 
Доповідач: Ірина ГРИНЬКО – начальник фінансового управління Арцизької 

міської ради 

 
 
 

 


